RADA M1F3KÄ
w Olsztynie/
Uchwała Nr IX/88/95
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 15 marca 1995 roku

w sprawie budżetu miasta na 1995 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt4,.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami) oraz art.8
i art.47 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe (Dz.U.Nr 72, poz.344 z
1993 roku ), Rada Miejska uchwala co następuje:

§11. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1995 w wysokości 101.542.898 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1995 w wysokości 101.542.898 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2.
§2.
1. Dochody ustalone w § 1 ust.1 obejmują:
a) dochody własne w wysokości - 55.006.627 zł
b) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w kwocie 5.312.594 zł
c) dotacje celowe na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej
w kwocie 1.200.000 zł
d) dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
przejęte na podstawie porozumienia w ramach programu pilotażowego -21.450.000 zł
e) subwencję szkolną w kwocie - 16.657.000 zł
f) subwencję ogólną w kwocie - 1.916.677 zł
2. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do podjęcia starań o zwiększenie dotacji
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, objęte programem pilotażowym
oraz subwencji szkolnej.
§3.
Załączniki do budżetu obejmują:
1/ Ustalone przychody i rozchody jednostek prowadzących działalność w formie gospodarki
pozabudżetowej - załącznikiem Nr 3.
2/ Zestawienie wydatków inwestycyjnych i remontów prowadzonych przez
gminę - załącznik Nr 4.
3/ Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.1994 - załącznik Nr 5.

4/ Informację o stanie mienia komunalnego i sposób zagospodarowania jego części
w 1995r - załącznik - Nr 5 a.
5/ Informację o planowanych przepływach pieniężnych w układzie kwartalnym
w/g wykonania roku 1994 - załączni Nr 6.
6/ Informację o stanie zobowiązań i wierzytelności miasta - załącznik - Nr 7.
7/Wykaz zobowiązań Urzędu Miasta w Olsztynie w/g stanu na dzień
31.12.1994r - załącznik nr 8.
8/ Informację o stanie należności Urzędu Miasta w/g stanu na dzień
31.12.1994r-załącznik Nr 9.
§4.
Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 206.798 zł.
§5.
W przypadku uzyskania nadwyżki budżetowej za rok 1994, uzyskane w ten sposób środki
przeznacza się na:
1/spłatę zobowiązań roku 1994,
2/ spłatę I raty kredytu długoterminowego (ekologicznego) w wysokości 300.000 zł.
§6.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedkładania resortowym Komisjom Rady Miejskiej
kwartalnych sprawozdań z realizacji sprzedaży majątku komunalnego oraz informacji
z realizacji planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów.
§7.
W związku z obowiązującą formułą naliczania subwencji szkolnej, której wielkość zależy
od ilości zatrudnionych w szkołach nauczycieli - przyjmuje się jako kierunek obowiązujący
zmniejszanie godzin ponadwymiarowych na rzecz zwiększania zatrudnienia.
§8.
Kierownicy wszystkich jednostek i zakładów budżetowych dostosują swoje struktury
organizacyjne do aktualnych możliwości finansowych gminy, szczególnie w pionie administracji
i obsługi. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe będą pozostawiane
w dyspozycji tych jednostek, w tym, między innymi, na remonty profilaktyczne i dodatki
motywacyjne.
§9.
Zarząd Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Prawa i Samorządności Rady Miejskiej dokona
podziału kwoty 50.000 zł na pokrycie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Miejskiej dokona podziału
kwoty 230.000 zł na potrzeby Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
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§10.
W przypadku uzyskania ponadplanowych dochodów pochodzących ze sprzedaży lokali
użytkowych, działek i obiektów komunalnych - uzyskane w ten sposób środki przeznaczone
mogą być przede wszystkim na gospodarkę komunalną, a zwłaszcza: na mieszkania socjalne,
remonty substancji mieszkaniowej i remonty nawierzchni ulic.

§11.
Wobec udzielenia przez Radę Miejską w dniu 30 listopada 1994 roku zgody na podpisanie
przez Prezydenta Miasta Olsztyna aneksu do umowy pilotażowej na rok 1995, zobowiązuje
się Zarząd Miasta w porozumieniu z Komisją Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
do przekazania w trybie pilnym gminom ościennym ośrodków zdrowia usytuowanych na ich
terenie a prowadzonych przez ZOZ Olsztyn
§12.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do podjęcia rozmów z Radami Nadzorczymi i kierownictwami
spółdzielni mieszkaniowych na temat współfinansowania utrzymania w obiektach
spółdzielczych żłobków, przedszkoli i bibliotek. W przypadku negatywnego wyniku negocjacji,
rozważenie celowości dalszego utrzymywania przez miasto placówek istniejących w lokalach
spółdzielczych.
§13.
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do dokonywania zmian w budżecie miasta (dotyczy
także zadań inwestycyjnych), z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
§14.
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych
na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta w wysokości
do 2.500.000 zł.
§15.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawienia Radzie Miejskiej:
1/ Informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 1995 roku w terminie
60 dni po upływie okresu sprawozdawczego z propozycjami korekty budżetu
uwzględniającymi realizację dochodów.
2/ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do 30 kwietnia 1996 roku.

§16.
Zarząd Miasta ogłosi podstawowe dane o budżecie miasta na 1995 rok w prasie lokalnej,
a uchwała wraz z załącznikami będzie wyłożona do wglądu u Skarbnika Miasta i w Biurze
Rady Miejskiej tutejszego Urzędu.
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§17.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1995 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
r
Bogdan Pierechod
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